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Abstract  

Sweden has always had a special relationship with Russia. The countries have fought dozens 

of wars against each other, both in the Viking Age, the Middle Ages and the early modern 

period. This, according to many historians, led to the emergence of a russophobia in Sweden. 

It has now been over two hundred years ago since the last altercation between these countries, 

so does russophobia still exist in Sweden, and if not, what characterizes our perception of 

Russia today?  

 

These are the types of questions that will be processed and answered in this press analytical 

study of the Swedish media's representation of Putin and Russia. The material studied consists 

of articles in two major Swedish newspapers from the period around the Russian presidential 

elections in 2000, 2004 and 2012, all of which were won by Putin.  

 

A general conclusion is that the Swedish media image of Russia is strongly negative. The 

image of Putin was somewhat positive in the year 2000 but then became increasingly 

negative. I also found no evidence of russophobia. Although Russia is sometimes portrayed as 

militarily aggressive, there’s nothing that suggest that Sweden should feel threatened. 
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1. Inledning 

Den 9 augusti 1999 inledde Vladimir Putin sin politiska karriär med att bli premiärminister i 

världens näst mäktigaste land.1 Den 31 december samma år blev han utsedd till verkställande 

statschef när den ryska presidenten Boris Jeltsin valde att avgå. Den 26 mars 2000 vann han 

sedan en jordskredsseger i det ryska presidentvalet och tillträder som Rysslands president. På 

mindre än åtta månader hann Putin gå ifrån att inledde sin politiska karriär till att nå dess 

absoluta topp. I omvärldens ögon dök han upp lika plötsligt som ett stjärnfall och media hade 

därför svårt att placera honom. Skulle de framställa honom som en hänsynslös före detta 

KGB-agent som gjorde aggressiva uttalanden emot Tjetjenien, eller som en ung, nykter och 

ordningsam familjefar? Hade han diktatoriska tendenser och expansionistiska planer för 

Ryssland eller var han den västvänliga ledaren som skulle ordna upp landets ekonomi och 

kriminalitet?  

 

Frågor som dessa närmade jag mig i min uppsats Putin och Ryssland i svensk press, i vilken 

jag gjorde en pressanalytisk studie av Rysslands presidentval år 2000. Genom att studera 

artiklar i två stora svenska dagstidningar ville jag uttyda vilken den svenska mediabilden av 

Putin och Ryssland var. I denna uppsats ämnar jag att bygga vidare på min tidigare studie 

genom att utöka undersökningsperioden till att också innefatta Rysslands presidentval år 2004 

och 2012, som även de har vunnits av Putin. Medan ett undersökningstillfälle gav mig en 

intressant ögonblicksbild av den svenska pressens framställning av Putin och Ryssland, 

kommer tre undersökningstillfällen att möjliggöra en studie av eventuella förändringar i den 

bilden. Det breddare underlaget kommer även att ge en mer komplett förståelse för bilden 

samtidigt som det kommer att göra den mer nyanserad. Då rysskräck är ett så pass väletablerat 

begrepp när man studerar svensk-ryska relationer att det är i princip oundvikligt att inte beröra 

det, vill jag även undersöka huruvida det ges utryck för en sådan i artiklarna. 

  

                                                           
1 U.S. News. Power rankings. U.S. News. http://www.usnews.com/news/best-countries/power-full-list. (Hämtad 

2017-01-20) 

http://www.usnews.com/news/best-countries/power-full-list
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2. Syfte & Frågeställningar 

I denna uppsats kommer Aftonbladet och Expressens pappersupplagor från 7 till 21 mars 2004 

och 26 februari till 11 mars 2012 att studeras. Datumen är valda för att täcka det ryska 

presidentvalet som hölls den 14 mars 2004 och den 4 mars 2012 men även en period av sju 

dagar före, samt sju dagar efter valdagen. För att få ett bredare underlag kommer jag även att 

använda mig av resultatet ifrån Putin och Ryssland i svensk press i vilken pappersupplaga av 

Aftonbladet och Expressen från 16 till 27 mars 2000 undersöktes med en väldigt snarlik 

metod. Valdagen för det ryska presidentvalet var år 2000 den 26 mars och perioden som 

studerades sträcker sig ifrån en vecka innan valdagen, fram till och med dagen efter. 

Gemensamt för de tre presidentvalen är att Putin har vunnit samtliga med följande siffror i 

kronologisk ordning 53.4 %, 71.9 % samt 63.6 %. 

 

Syftet med studien är att undersöka vilken bild som svensk tidningspress förmedlar av Putin 

och Ryssland. Jag anser att resultatet av en sådan undersökning har ett värde i sig som 

historisk dokumentation men även som utgångspunkt för vidare studier. Min förhoppning är 

även att jag genom att definiera dessa bilder samt i vilken utsträckning de förekommer skall få 

en bättre kunskap om det svenska folkets inställning till Ryssland och dess president. Enligt 

dagsordningsteorin är massmedier visserligen inte lika framgångsrika med att forma folkets 

åsikter som den gängse uppfattningen framstår att vara. Teorin talar istället om att massmedia 

påverkar oss på två olika nivåer. Den första nivån fastslår att det finns en korrelation mellan 

hur ofta ett ämne berörs i massmedia och hur ofta läsarna tänker på ämnet samt hur viktigt de 

prioriterar det. Den andra nivån handlar om att mottagare påverkas av hur ämnet paketerats 

och presenteras. Om media till exempel ständigt fokuserar på utgifterna med 

flyktingmottagande kommer även mottagarna att i större utsträckning förknippa 

immigrationsfrågan med ekonomiska svårigheter. Även då dagspressen inte kan diktera folks 

åsikter, kan den i stor utsträckning påverka hur vi prioriterar ett ämne samt vilka attribut som 

vi tillskriver ämnet.2  Då de tidningar jag undersöker är vinstdrivande tordes det även ligga i 

deras intresse att den bild de förmedlar av en nyhet tittalar deras läsare, eller åtminstone inte 

provocerar dem. Detta medför att man genom att studera vilka åsikter som förmedlas i de 

stora dagstidningarna även får en känsla för vilka åsikter som det finns allmänt stöd för. 

En av faktorerna i materialurvalet har även varit att tidningarna ideologiska tillhörighet ligger 

på olika sidor av den politiska prispressas höger-vänster skalan; Aftonbladet, obunden 

                                                           
2 Löfström, Johan. Hur påverkar media oss? Motargument. 2014-03-31. https://motargument.se/2014/03/31/hur-paverkar-

media-oss/. (Hämtad 2016-12-17) 

https://motargument.se/2014/03/31/hur-paverkar-media-oss/
https://motargument.se/2014/03/31/hur-paverkar-media-oss/
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socialdemokratisk3, och Expressen, obunden liberal4. Att studera huruvida den politiska 

tillhörigheten har färgat tidningarnas nyhetsförmedling är inte ett uttalat syfte med denna 

undersökning men jag har ändå valt att inkludera dessa parametrar för att möjliggöra en sådan 

analys om några intressanta samband skulle framkomma.  

 

Utifrån syftet har jag formulerat följande primära frågeställningar:  

• Vad förmedlar Aftonbladet och Expressen för bild av Putin och Ryssland i sina 

artiklar?  

• Har bilden förändrats mellan de tre olika presidentvalen och i sådana fall på vilket 

sätt? 

• Om bilden har förändrats, vad kan då ha utgjort de bakomliggande drivkrafterna? 

 

  

                                                           
3 Ljungberg, Anders. Ideologisk EU-valrörelse gläder tre ledarskribenter. Sveriges Radio. 2014-03-23. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5870793. (Hämtad 2016-12-05) 
4Dahlberg, Anna. Vad menar Expressen med liberal och oberoende? Expressen. 2013-02-27. 

http://bloggar.expressen.se/kvalitetsbloggen/2013/02/vad-menar-expressen-med-liberal-och-oberoende/. (Hämtad 2016-12-

05) 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5870793
http://bloggar.expressen.se/kvalitetsbloggen/2013/02/vad-menar-expressen-med-liberal-och-oberoende/
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3. Tidigare forskning 

Det har länge funnits en stor fascination för Ryssland inom svensk litteratur. Särskilt Sovjets 

historia och de stora ledarna som Stalin och Lenin är ämnen som är väl omskrivna. De senaste 

åren har det även skrivits en uppsjö av svenska skildringar av dagens Ryssland och fängslande 

böcker om Putins persona. Det finns även så många spänningsromaner om det ryska hotet 

emot Sverige att det nästan är en egen genre; Hotet över östersjön, Operation Garbo, 

Midvintermörker, Den sovande spionen och Be inte om nåd för att nämna några exempel. Det 

har även gjorts många svenska pressanalytiska undersökningar under 2000-talet, men tyvärr 

har ingen av dem avhandlat Putin eller Ryssland. Jag har därför fått söka mig till studier som 

avhandlar liknande ämnen och har då funnit Torsten Burgmans Rysslandsbilden i Sverige: 

Från Ivan den förskräcklige till Vladimir Putin samt Stefan Höjelids Sovjetbilden i nordisk 

press: Svenska, norska och finländska reaktioner på sovjetiskt agerande. 

 

3.1 Sovjetbilden i nordisk press  

Stefan Höjelid är docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet med europafrågor som sin 

främsta inriktning.5 Höjelids doktorsavhandling Sovjetbilden i nordisk press publicerades 

1991, i enlighet med sin titel undersöker avhandlingen hur Sovjet har framställs i den nordiska 

pressen. Pressen som har undersökts är sju stycken dagstidningar, varav en är finsk, tre 

stycken är svenska och tre stycken är norska.6 Oturligt nog är inte Aftonbladet eller Expressen 

en utav dem. Utifrån tidningarna har Höjelid sedan studerat ett flertal positiva handlingar, 

vilka han benämner utspel, samt negativa handlingar vilka han benämner incidenter. Alla 

händelserna är hämtade ifrån 1980-talet och bland dessa återfinner vi bland annat Sovjets 

nedskjutning av det sydkoreanska passagerarplan KAL 007 samt U-137, den sovjetiska 

ubåten som gick på grund i Karlskrona skärgård. 7 Utifrån tidningarnas orsaksförklaringar till 

det sovjetiska agerandet bedömer Höjelid sedan huruvida deras tolkningsmönster är positiva 

respektive negativa. Avslutningsvis undersöker han även hur tolkningsmönstren förhåller sig 

till bland annat tidningarnas nationella samt partipolitiska tillhörighet. Höjelid finner då att 

desto längre ut till vänster på den politiska skalan som en tidnings ideologiska tillhörighet 

ligger desto positivare tolkningsmönster av Sovjet har tidningen. Likadant finner han att desto 

längre ut till höger på den politiska skalan som en tidnings ideologiska tillhörighet återfinns 

                                                           
5 Wenander, Rolf. Den eviga dragkampen. Smålänningen. 2015-06-30. http://www.smalanningen.se/article/den-eviga-

dragkampen/. (Hämtad 2016-12-22) 
6 Höjelid, Stefan. Sovjetbilden i nordisk press: svenska, norska och finländska reaktioner på sovjetiskt agerande. Diss. Lund: 

Univ. Lund. 1991. S. 37 
7 Höjelid. 1991. S. 51–52, 60–61. 

http://www.smalanningen.se/article/den-eviga-dragkampen/
http://www.smalanningen.se/article/den-eviga-dragkampen/
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desto negativare tolkningsmönster av Sovjet har tidningen. Det är dock viktigt att poängtera 

att Höjelid bedömde samtliga tolkningsmönster som i själva verket negativa.  Enbart den 

finska tidningen Hufvudstadsbladet frångår denna ordning genom att både ge en balanserad 

tolkning av incidenterna men även den mest positiva framställningen av utspelen.8  

 

3.2 Rysslandsbilden i Sverige 

Torsten Burgman är en f.d. forskare på historiska institutet vid Lunds universitet som har 

publicerat över ett 20-tal böcker. 9 En av dessa böcker är Rysslandsbilden i Sverige som 

publicerades 2001 och består av en sammanställning av Burgmans tidigare Rysslands 

forskning och nya undersökningar. Boken ger en kronologisk genomgång av de svensk-ryska 

relationerna ifrån mitten av 1500-talet till 2000-talets början. Boken är uppdelad i kortare 

stycken som är både års och temabaserade vilket tillåter ett snabbt skifte mellan översiktliga 

redogörelse och snävare fördjupningar. Perioden mellan 1500-talet till 1800-talets slut 

redogör Burgman enbart för i stora drag. När han beskriver 1900-talet gör han istället mer 

detaljerade fördjupningar, bland annat i russificeringen av Finland, Wallenbergaffären, samt 

ryskt spioneri.  

 

Burgman förklarar att den svenska rysskräcken bottnar i de båda ländernas långa historia av 

motsättningar, misstro och krig. Särskilt avgörande anser han att Rysslands agerande i 

Västerbotten har varit, om detta berättar han följande: 

 

Betydelsen för rysskräck av alla ryska härjningar i norra Sverige har egentligen aldrig kartlagts. 

Enstaka berättelser har förekommit i hembygdsböcker och bygdeskildringar. För Rysskräcken i 

Sverige har ockupationen av Västerbotten och de ryska härjningarna där säkerligen betytt mer än vad 

som hittills understrukits.10 

 

Härjningarna han talar om inträffade efter den ryska ockupationen av Finland 1714. Som värst 

var situationen år 1719, när svenska kuststäder hela vägen ifrån Luleå till Norrköping stod i 

brand och ryska trupper till och med var nära att inta Stockholm.  

Ockupationen av Västerbotten skedde år 1809, under det Finska kriget som även är det 

senaste krig som utkämpas mellan Sverige och Ryssland. Ryska soldater hade tagit över 

                                                           
8 Höjelid. 1991. S. 114–115 
9 Eriksson, Anki. Torsten har ett stort historieintresse. Allehanda. 2010-04-17. http://www.allehanda.se/slakt-o-vanner/fira-o-

uppmarksamma/torsten-har-ett-stort-historieintresse. (Hämtad 2017-02-01) 
10 Burgman, Torsten. Rysslandsbilden i Sverige: från Ivan den förskräcklige till Vladimir Putin. Historiska media. Lund. 

2001. S. 94 

http://www.allehanda.se/slakt-o-vanner/fira-o-uppmarksamma/torsten-har-ett-stort-historieintresse
http://www.allehanda.se/slakt-o-vanner/fira-o-uppmarksamma/torsten-har-ett-stort-historieintresse
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Finland och ockuperade även Västerbotten och Ångermanland med viktiga städer som Umeå 

och Skellefteå. Här ifrån finns en lång rad skräckberättelser om ryska övergrepp, bränningar 

och plundringar bevarade. Bland annat var det enbart på grund utav landshövdingen Pehr 

Strombergs vädjan som Umeå beskonades ifrån att på nytt brännas ner av ryska soldater, 

något som tidigare hade skett under härjningarna 1714.11  

 

Trots att bokens undertitel är Från Ivan den förskräcklige till Vladimir Putin ägnar Burgman 

enbart en och en halv sida av hela boken åt Putin. Efter att ha analyserat tidningsartiklar om 

Putin ifrån år 2000 är jag emellertid väl förtrogen med att Burgman talar sanning när han 

skriver att ”[o]m Putin är inte mycket känt”. Trots att Burgman inte ägnar många rader åt 

Putin får han ändå med ett flertal viktiga poänger. Han beskriver hur det finns ett stort intresse 

för Putin i Sverige och att de båda länderna har haft goda relationer efter att presidenten blivit 

tillsatt. Han skriver även att Putin har lovat att skära ner på det ryska försvaret. Burgman talar 

emellertid inte enbart väl om Putin utan beskriver även hur han har fått omfattande kritik för 

kriget i Tjetjenien samt att det diskuteras huruvida han kommer att vara skadlig för Rysslands 

demokratiska utveckling.12   

  

                                                           
11 Burgman. 2001. S. 18-26 
12 Burgman. 2001. S. 94- 96 
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4. Bakgrund 

4.1 Putin 

År 1952 fick paret Maria och Vladimir Putin sin tredje son som de valde att döpa efter sin far. 

I sin biografi berättar Putin d.y. om hur familjen levde tillsammans i en etta, i ett slitet och 

nedgånget hus i St. Petersburg. Hans båda bröder hade dessvärre avlidit redan innan han själv 

föddes.  Hans mor arbetade i fabrik medan hans far arbetade som säkerhetsvakt och förman på 

en fabrik som tillverkade tågvagnar. Under andra världskriget hade han även arbetat för 

säkerhetstjänsten samt den sovjetiska flottan.13 Familjen var mycket fattig och Putin d.y. 

beskriver hur misären var påtaglig att hans mor nästan svalt ihjäl under andra världskriget. 

Det ter sig dock lite märkligt att familjen var fattig och utsatt när Putin d.y. samtidigt påstod 

att hans farfar var kock åt både Lenin och Stalin. 14 Man kan ju tänka sig att barnen och 

barnbarnen till någon som stått så pass nära inte bara en, utan två sovjetiska ledare inte borde 

ha varit så pass utarmade. Likafullt är detta långt ifrån den enda uppgiften ifrån Putins 

bakgrund som har blivit omstridd. 

 

Efter att som ung tonåring ha sett filmen Svärdet och skölden som handlade om en sovjetisk 

spion i Tyskland började Putin själv att drömma om en framtid inom den sovjetiska 

säkerhetstjänsten KGB. Eftersom han var kortväxt för sin ålder valde han att börja träna 

boxning som kompensation. När han efter en kort tid fick sin näsa knäckt valde han istället att 

satsa på sambo som är en sovjetisk blandning av brottning och judo. Snart började han även 

att utöva judo och innan han fyllde 25 hade han uppnått granden ”mästare” i båda sporterna. 

Vid 16 års ålder sökte Putin sig till KGB:s antagningskontor i St. Petersburg för att uppfylla 

sin dröm. Där fick han veta att KGB krävde att man hade genomfört värnplikten eller har 

avlagt en högre utbildning, föredragsvis juristutbildning för att få anställning. Från den dagen 

var Putins liv en målmedveten strävan efter att bli antagen.15 Om hans ansökan sa KGB 

chefen i St. Petersburg Oleg Kalugin följande: 

  

                                                           
13 Putin, Vladimir. Biography. Vladimir, Putin. http://eng.putin.kremlin.ru/bio. (Hämtad 2017-01-13) 
14 Savić, Vladislav. Vladimir Putin och rysskräcken. Norstedt. Stockholm. 2010. S. 98 - 99 
15 Savic, 2010. S. 99–105 

http://eng.putin.kremlin.ru/bio
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 Han var en typisk, okritisk Sovjetperson. Mycket opportunistisk, avundsjuk på andras framgångar, 

samtidigt som han själv var en ansiktslös och färglös figur. Jag tror helt enkelt att han sökte in [till 

KGB] eftersom han var fysiskt mindre än de andra och blev slagen av större pojkar. Han kunde återfå 

sin självkänsla genom judon, men insåg att det inte räckte.16 

 

Putin började därefter att studera juridik i S:t Petersburg och under slutet av studierna blev 

han enligt egen utsago uppsökt av en KGB-anställd som frågade om han fortfarande var 

intresserad av att arbeta för dem. Två tidigare KGB agenter har dock uttalat sig om att det är 

mer troligt att Putin redan under studietiden spionerade på sina klasskamrater för KGB:s 

räkning och att det var på grund av detta som han sedan fick en anställning.17  

 

Inom KGB fick Putin kodnamnet ”kamrat Platov” då det var en tradition att kodnamnet skulle 

börja på samma bokstav som ens riktiga efternamn. Efter en tid på lokalkontoret i St. 

Petersburg blev Putin förflyttad till KGB:s avdelning för utrikesspionage. Under sent 80-tal 

placerades han i Dresden. Dresden var inte direkt någon drömplacering då Östtyskland knappt 

räknades som utomlands för en ryss. Hit brukade man istället skicka spioner som hade blivit 

röjda i väst eller som snart skulle gå i pension. När beslutet sedan fattades om att Tyskland 

skulle enas år 1990 blev Putin återkallad till Sovjet.18  

 

Tillbaka i hemlandet valde Putin att återuppta sina studier. Han arbetade dock fortfarande för 

KGB och var ansvarig för deras kontakt med skolans rektor. Under denna tiden lärde Putin 

även känna Anatolij Sobtjak som var en tidigare juridikprofessor vid skolan som nu strävade 

efter att bli St. Petersburgs första demokratiskt valda borgmästare. I maj 1990 blev Putin 

erbjuden jobbet som rådgivare i internationella affärer hos Sobtjak efter att han hade vunnit 

borgmästarskapet. Redan i juni blev Putin befordrad till ordförande för kommittén för utrikes 

förbindelser vilket gjorde honom till ansvarig för både staden och regionens handel, ett 

område som innefattade en befolkning ungefär lika stor som Sveriges.19  

 

När Sobtjak sedan misslyckades med att bli omvald blev Putin anställd som ansvarig för 

kontrollöverstyrelsen i Kreml. Det var på denna position som Jeltsin fick upp ögonen för 

Putin och 1998 erbjöd Jeltsin honom jobbet som överchef för FSB, den nya ryska 

                                                           
16 Savic, 2010. S. 105 
17 Savić. 2010. S. 102–105 
18 Savić. 2010. S. 106–109 
19 Savić. 2010. S. 109–111 
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underrättelsetjänsten efter KGB. Sobtjak hade samtidigt hamnat i blåsväder med olika 

skandaler men samma dag som han skulle bli gripen för korruption såg Putin med FSB till sitt 

förfogande till att Sobtjak flögs ur landet. Strax efter händelsen började den ryska 

riksåklagaren Skuratov att även anklaga personer i Jeltsins direkt närhet för korruption. Då 

gjorde FSB husrannsakan i Skuratovs hem och kort därefter släpptes en film som föreställde 

honom i säng med två prostituerade flickor. Detta bromsade korruptionshärvan men lyckades 

inte få den att försvinna.20  

 

Jeltsin var vid den här tidpunkten både alkoholiserad, allvarligt sjuk och illa omtyckt av 

folket.21 Han visste därför att han inte skulle sitta kvar vid makten efter valet kommande år. 

När Jeltsin kom till makten hade han inte låtit Gorbatjov, den tidigare presidenten, behålla 

några förmåner, inte ens pensionen. För att undgå att samma sak skulle ske honom själv 

behövde Jeltsin en lojal efterträdare och vem hade visat större prov på lojalitet emot sin 

arbetsgivare än Putin?22  

 

I augusti 1999 chockade Jeltsin omvärlden med att sparka sin premiärminister och ersätta 

honom med Putin. I december meddelade Jeltsin sedan att han skulle avgå och utsåg Putin till 

ställföreträdande statschef. Lojal som alltid, blev en av Putins första åtgärder som president att 

ge Jeltsin rättslig immunitet ifrån korruptionsanklagelser samt en stabil fallskärm i form av 

livvakter, tjänstefolk och bostad livet ut. Enligt opinionsundersökningar var stödet för Putin 

då han tog över efter Jeltsin nästintill intet existerande vilket kanske inte var märkligt då han 

fram tills någon månad tidigare hade varit okänd för den stora allmänheten. Redan i mars 

följande år vann han dock valet med 54% av rösterna.23 

 

4.2 Svensk – Ryska relationer 

När man skriver om den svenska uppfattningen av Ryssland kan man inte undgå att tala om 

den svenska rysskräcken. Alf Åberg skriver i Vår svenska historia att ”[..]denna fruktansvärda 

sommar 1719 föddes rysskräcken i Sverige.” 24 Han syftar då till samma ryska härjningar som 

Burgman beskrev.25 Själv anser jag inte att man kan tillskriva en enskild konflikt stor 

                                                           
20 Savić. 2010. S. 117–122 
21 Olsson, Sture. Dödssjuk Boris Jeltsin vacklar som president. Aftonbladet. 1998-10-12. 

http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9810/12/jeltsin.html. (Hämtad 2016-12-07) 
22 Savić. 2010. S. 124 
23 Savić. 2010. S. 125–127 
24 Höjelid. 1991. S. 124 
25 Burgman, 2001. S. 94 

http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9810/12/jeltsin.html
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betydelse för rysskräcken utan att nyckel för att förstå företeelsen istället finns i det stora 

antalet konflikter länderna emellan. 

   

Redan under vikingatiden och medeltiden stred dåtidens Sverige vid ett flertal tillfällen emot 

den ryska stadsstaten Novgorod. Den första dokumenterade freden länderna emellan skrevs 

1323 i Nöteborg. 26 Det bröt emellertid ständigt ut nya strider och fram till 1554 hade 14 nya 

avtal om krigsstillestånd undertecknats.27 Striderna slutade dock inte där utan under perioden 

1554–1809 utkämpades ytterligare nio eller tio krig, beroende på om man räknar det De la 

Gardieska fälttåget.28  

 

Då jag inte kommer ha möjlighet att beskriva de enskilda striderna kommer jag istället att 

lyfta fram ett antal händelser som jag anser varit särskilt betydelsefulla för rysskräcken. 

Efter slaget vid Poltava 1709 togs cirka 25 000 karoliner i rysk fångenskap. En stor andel 

placerades i Sibirien och när fångarna började frisläppas efter mer än ett decennium var det 

många som inte längre var vid liv. 29 Under deras fångenskap ockuperades även Finland och 

de tidigare nämnda ryska härjningarna i norra Sverige inträffade. Rysskräcken verkar sedan 

varit påtaglig under 1700-talet och kulminerat under det Finska kriget i vilket Sverige 

förlorade Finland till Ryssland.30  Spänningarna mattades sedan av redan 1818 när Karl XIV 

Johan (tidigare Jean Bernadotte) blev Sveriges konung och började verka för goda relationer 

mellan länderna.31   

 

Under 1800-talets slut var dock rysskräcken åter märkbar i den svenska folksjälen. I tyska 

tidningar skrevs det om Rysslands expansionsplaner för norra Skandinavien. Samtidigt 

infördes en russificeringspolitik i Finland av generalguvernören Nikolaj Bobrikoff.32 Oron 

blev så påtaglig att Sverige under 1900-talets första år påbörjade bygget av Bodens fästning 

samt en utbyggnad av Norrlands järnvägssystem för att kunna transportera trupper och 

förnödenheter till den finska gränsen. Burgman hävdar till och med att banan mellan Köping 

och Uttersberg byggdes i en speciell järnvägsbredd som ingen annan använde, av rädsla för 
                                                           
26 Uppslagsverket Finland. Nöteborgsfreden. Uppslagsverket Finland. http://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-

Noeteborgsfreden. (Hämtad 2017-01-13) 
27 Löfstrand, Elisabeth. Sverige och Novgorod. Sveriges generalkonsulat. http://www.swedenabroad.com/sv-

SE/Ambassader/Sankt-Petersburg/Landfakta/Sverige-och-nordvastra-Ryssland/Sverige-och-Novgorod/. (Hämtad 2017-01-

12) 
28 Ringbom, Nina. De la Gardieska fälttåget. Historiesajten. 2006-10-30. http://historiesajten.se/krigsinfo.asp?id=9. (Hämtad 

2016-12-23) 
29 Burgman. 2001. S. 18–19 
30 Burgman. 2001. S. 21–17 
31 Burgman. 2001. S. 27–29 
32 Burgman. 2001. S. 38 

http://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-Noeteborgsfreden
http://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-Noeteborgsfreden
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Sankt-Petersburg/Landfakta/Sverige-och-nordvastra-Ryssland/Sverige-och-Novgorod/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Sankt-Petersburg/Landfakta/Sverige-och-nordvastra-Ryssland/Sverige-och-Novgorod/
http://historiesajten.se/krigsinfo.asp?id=9
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ryska tåg annars skulle kunna rulla på rälsen vid en invasion.33 En mer trolig förklaring är 

emellertid att de beställde fel bredd på loken när de skulle översätta tum till mm och sedan 

anpassade järnvägen därefter, då det var billigare än att beställa nya lok.34   

 

När den ryska revolutionen bröt ut 1917 uppstod bilden av Ryssland som en motpol till den 

västerländska civilisationen och ett allvarligt hot emot Sverige.35 Under revolutionen 

förlorade även ett stort antal svenska affärsmän sin egendom i landet och vilket bidrog till att 

sprida en starkt negativ bild av det nya Sovjet i Sverige.36  

 

Under det andra världskriget höll sig den svenska staten ifrån direkt militär konflikt med 

Ryssland. När Finland anfölls 1939 var svenska staten dock knappast neutral, nästan 100 000 

vapen, över 50 miljoner skott och 25 flygplan skickade de till grannlandet. Samtidigt skänkte 

det svenska folket över 100 miljoner kr samt varor till ett värde av 40 miljoner kr.37  

Dessutom valde över 8000 frivilliga svenska även att åka och strida emot de ryska styrkorna i 

norra Finland. Ytterligare 4000 svenskar anmälde sig som frivilliga soldater men hann inte 

anlända innan krigets slut.38 Gunnar Jarring vittnar även om att det fanns en stark rysskräck 

bland de svenska soldaterna som var stationerade vid den finska gränsen samt att det gick en 

omfattande grundlös ryktesspridning om kommunister.39 Efter det andra världskriget gjorde 

svenska regeringen många försöka till att förbättra sin relation till Ryssland. Bland annat 

lämnade statsminister Tage Erlander ut 2500 tyskar och 167 balter till Sovjet och 

handelsminister Gunnar Myrdal drev igenom ett kredit- och handelsavtal på 100 miljoner kr. 

Både avtalet och utlämningen fick stark kritik men genomfördes ändå, Sovjet valde dock att 

aldrig använda krediten som Myrdal erbjöd. Sovjet sågs vid denna tidpunkt som den stora 

hjälten som hade räddat Europa ifrån Hitlers våld. Detta märkts även inom den svenska 

politiken där det svenska kommunistpartiet gjorde sitt bästa val någonsin med 11 % av 

rösterna i kommunalvalet 1946.40   

 

                                                           
33 Burgman. 2001. S. 32–33, 35–36 
34 Sten, Rolf. Snålsparriga banor. Historiskt. 2012-03-11. http://www.historiskt.nu/diverse/sparvidd/spv_erik_2.html. 

(Hämtad 2016-12-19) 
35 Alm, Martin. Ryska revolutionen i svenska ögon 1917–1920. I Rysk spegel: svenska berättelser om Sovjetunionen - och om 

Sverige. Gerner, Kristian & Karlsson, Klas-Göran (red.). 113–144. Nordic Academic Press. Lund. 2008. S. 142–143 
36 Burgman. 2001. S. 50–51 
37 Burgman. 2001. S. 56–57 
38 Svenska Frivilliga. Preludium. Svenska frivilliga. http://www.svenskafrivilliga.com/sfk1.html. (Hämtad 2017-01-07) 
39 Burgman. 2001. S. 56 
40 Burgman. 2001. S. 62–63  

http://www.historiskt.nu/diverse/sparvidd/spv_erik_2.html
http://www.svenskafrivilliga.com/sfk1.html
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Under resten av 1900-talet föll dock svenskarnas uppskattning för Sovjet i takt med att 

skandalerna kablades ut i pressen, Raul Wallenbergs försvinnande, Catalinaffären samt att 

person efter person dömdes för sovjetiskt spioneri, Hilding Andersson, Fritjof Enbom, Stig 

Wennerström och Stig Bergling för att nämna några.41 Den mest uppmärksammade händelsen 

var antagligen när den sovjetiska kärnvapenbestyckade ubåten U137, år 1981 strandade i 

Karlskrona skärgård. Besättningen hävdade att det inte var en medveten kränkning utan en 

felnavigering på vilket den dåvarande statsministern Thorbjörn Fälldin svarade att” [d]et 

skulle vara en felnavigering på 13 landmil. Fan tro‘t”. 42 Händelsen ledde även till en riktigt 

besatthet av sovjetiska ubåtar hos svenska folket. Under perioden 1981–1994 gjordes nästan 

4700 observationsrapporter om ubåts liknande föremål eller aktivitet.43 Av dessa har enbart 

sex stycken med U137 inräknat bedömts som konstaterade ubåtskränkningar av 

Försvarsmakten. Av dessa sex har man dessutom bara kunnat fastställa nationaliteten på två 

av ubåtarna nämligen U137 samt den västtyska ubåten i Simrishamn 1990 som själv 

rapporterade sin närvaro efter att av misstag navigerat in på svenskt vatten 44 

 

När Sovjetunionen började falla samman 1991 var det en nyhet som många svenskar mottog 

med stor glädje men även med stora förväntningar. De hoppades på att en snabb 

demokratisering och en stabilisering av ekonomin i Ryssland, men i takt med att åren gick 

utan att förhoppningar infriades sjönk optimismen. Istället blev det allt vanligare att svenska 

media rapporterade om den ryska maffian. Trots detta dominerade en relativt positiv bild av 

Ryssland i Sverige ifrån unionens fall till millennieskiftet.45 Detta kan man även urskilja i de 

sista raderna i Rysslandsbilden i Sverige som lyder, ”[d]en gamla fruktan för Ryssland har 

alltmer försvunnit. Tron på ett fredligt Ryssland växte i Sverige, trots Putins krig i Tjetjenien. 

Sverige har fortsatt minskningen av sitt försvar.”46 

 

  

                                                           
41 Burgman. 2001. S. 65–74  
42 Holmström, Mikael. Radioaktiv katastrof var nära. Svenska dagbladet. 2016-10-16. https://www.svd.se/radioaktiv-

katastrof-var-nara/om/sverige. (Hämtad 2017-01-04) 
43 Ubåtskommissionen. Ubåtsfrågan 1981–1994 [Elektronisk resurs]: rapport från Ubåtskommissionen, Fritze. Stockholm. 

1996. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-7265802. S. 85 
44 Ubåtsutredningen. Perspektiv på ubåtsfrågan [Elektronisk resurs]: hanteringen av ubåtsfrågan politiskt och militärt: 

slutbetänkande. Fritzes offentliga publikationer. Stockholm. 2001. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/3738. S. 220 
45 Savić. 2010. S. 259 
46 Burgman. 2001. S. 96 

https://www.svd.se/radioaktiv-katastrof-var-nara/om/sverige
https://www.svd.se/radioaktiv-katastrof-var-nara/om/sverige
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-7265802
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/3738
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5. Teori 

Världen bortom västerlandet II är en bok av Åke Holmberg i vilken han studerar den svenska 

omvärldsbilden under mellankrigstiden. Studien utgår ifrån ett imagologiskt perspektiv, vilket 

betyder att Holmberg utgår från teorier om hur man inom en nation, kulturkrets eller 

gruppering ser på andra sådana. En huvudsaklig utgångspunkt är teorin om den Andre. Teorin 

går ut på att vi människor definierar oss själva genom att definiera vår motpol. Vi skapar en 

vi-emot-dem situation där den tydligaste karakteristikan för vi:et är att vi inte är de:et. Enligt 

teorin säger en omvärldsbild mycket mer om betraktaren än det som hen betraktar.47 Nedan 

följer ett av Holmbergs exempel på detta.  

 

Vid européers möte med Afrika under slavhandelsepoken uppkommer en rad stereotyper av [den 

mörkhyade mannen], hans primitivitet, andliga underlägsenhet och fysiska farlighet, vidskeplighet, 

lättja o.s.v. - alltsamman egenskaper som gjorde honom såsom skapt för slaveri. Stereotyperna tas om 

hand av populärvetenskap och populärlitteratur, stelnar efter hand till dogmer, blir ett filter genom 

vilket all nyare information om Afrika måste passera.48  

 

Ovanstående exemplet visar hur stereotyper snabbt kan utvecklas till fördomar som sedan blir 

till normer och värderingar för generationer framöver. Det som avgör en fördoms 

livskraftighet är nämligen inte dess sanningshalt utan dess funktion, att skapa ett vi, vilket 

innebär att ge sammanhållning, självkänsla och resistanskraft åt en grupp. Eftersom 

fördomarna på så vis blir betydande för gruppens överlevnad och världsbild kan de bli väldigt 

seglivad trots att de bevisligen är helt felaktiga. Att fördomens livskraft hämtas ifrån dess 

funktion betyder paradoxalt nog även att de kan dö ut snabbt om behoven förändras.49 

Gruppsolidaritet behöver inte definieras utifrån etnicitet utan kan även baseras på kultur, 

religion, politik eller annan gemensam nämnare. En och samma person kan därför agera som 

en svensk emot en rysk, som en protestant emot en ortodox, som kapitalist emot en 

kommunist.50 När man delar in Sverige och Ryssland i sådana grupperingar märker man något 

intressant, det är ett land som både vi både kan identifiera oss med men som även kan och ofta 

har fått utgöra vår motbild.51 Båda länderna är europeiska utvecklingsländer där kristendomen 

                                                           
47 Holmberg, Åke. Världen bortom västerlandet 2: Den svenska omvärldsbilden under mellankrigstiden. Kungl. Vetenskaps- 

och vitterhets-samhället, Göteborg, 1994. S. 11 
48 Holmberg. 1994. S. 12–13 
49 Holmberg. 1994. S 20 
50 Holmberg. 1994. S 16 
51 Gerner, Krisitan. Kommunistiska berättelser i Sverige – en fråga om tro. I Rysk spegel: svenska berättelser om 

Sovjetunionen - och om Sverige. Gerner, Kristian & Karlsson, Klas-Göran (red.). 17–44. Nordic Academic Press. Lund. 

2008. S. 55 
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är den vanligaste religionen och majoriteten av befolkningen är vit. Trots detta är det vanligt 

att länderna har definierat utifrån olika solidaritetscirklar som öst och väst, diktatur och 

demokrati, marknadsekonomi och planekonomi, Europa och Asien. På grund av ländernas 

geografiska närhet och gemensamma historia är det dock troligare att en svensk definierar sig 

emot en ryss utifrån snävare solidaritetscirklar som etnicitet, sociokulturell klass, språk eller 

värderingar. 

 

Detta väcker frågan om vad som kommer att definiera gruppsolidariten i de artiklar som jag 

kommer att analysera. Kommer Ryssland att framställas som den Andre? Kommer artiklarna 

ge utryck för en rysskräck? Eller kan det istället vara att Sveriges bild av Ryssland under 

2000-talet är en helt annan än den som har dominerat under 1900-talet? Holmberg menar 

nämligen att det är när maktbalansen mellan världens regioner förändras som det uppstår 

sprickor i fördomsmurarna och det uppstår möjligheter till revision av dittills dominanta 

bilder.52 Detta innebär att Sovjetunionens fall och Jeltsins, den sista sovjetiska ledaren, 

avgång kan ha utgjort starten på ett nytt blad i den svenska rysslandsbilden.  

  

                                                           
52 Holmberg. 1994. S. 21 
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6. Källmaterial 

Anledningen till att jag har valt att studera papperstidningar istället för artiklar från 

tidningarnas hemsidor är att pappersupplagan gör urvalet åt läsaren. Det innebär att varje dag 

möts tiotusentals människor möts av exakt samma nyheter medan vi tenderar att enbart välja 

det som intresserar oss när vi läser online. Detta är även möjligt att göra en selektiv läsning av 

en papperstidning men då en läsare normalt öppnar 90 % av alla uppslagen kommer hen 

åtminstone att uppfatta rubriker och bilder även om hen inte läser brödtexten.53 Detta betyder i 

förläggningen att dagsordningsteorin har större relevans för tidningar i papper än elektronisk 

form.   

 

Som berörs i syftet ville jag att tidningarna skulle ge möjligheten för analys utifrån deras 

respektive ideologiska inriktningar. Mina två andra urvalskriterier var att tidningarna skulle 

nå en stor publik som möjligt samt att de skall tillhöra samma genre. Valet kom således att stå 

mellan de två stora kvällstidningarna: Aftonbladet, obunden socialdemokratisk54, och 

Expressen, obunden liberal55, eller morgontidningarna Göteborgsposten, obunden liberal56, 

och Svenska dagbladet, obunden moderat.57  

 

Att valet föll på kvällstidningarna beror på en rad faktorer. Kvällstidningar säljs via 

lösnummer vilket innebär att tidningen dagligen behöver fånga läsarnas intresse och övertala 

dem om att köpa just deras tidning. Det är utifrån denna strävan som fenomenen 

kvällstidningsord och sensationalism har fötts. Kvällstidningsord är ord som egentligen inte 

förekommer i det svenska språket utan består av två eller ett flertal ord sammanförda i syfte 

att väcka uppmärksamhet. Porrmormor och Bagdadfrilla är två exempel sådana exempel ifrån 

Aftonbladet.58 Kvällstidningsorden i sig är även ett exempel på just sensationalism, vilket 

innebär att media förstärker och överdriver nyheter för att fånga in läsare eller tittare. 

Morgontidningar å andra sidan säljs via prenumerationer vilket innebär att de inte behöver 

fånga läsarnas intresse vid en första anblick. Det är därför vanligt att morgontidningar har 

                                                           
53 Atomgruppen. Massmedium och hur det påverkar oss. Atomgruppen. http://www.atomgruppen.se/index.html. (Hämtad 

2017-01-05) 
54 Ljungberg. 2004 
55Dahlberg. 2013 
56 Karlsson, Caroline. GP tar ställning för den borgliga politiken. Göteborgsposten. 2014-03-01 

http://kundo.se/org/goteborgs-posten/d/inte-glad/ (Hämtad 2016-12-03) 
57 Svenska dagbladet. Välkommen till SvD - du också. Svenska dagbladet. http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-

till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd. (Hämtad 2016-12-05) 
58 Edwald, Hugo. "Porrmormor" och "sexlugg" – här är våra bästa kvällstidningsord. Metro. 2016-01-25. 

http://www.metro.se/artikel/porrmormor-och-sexlugg-h%C3%A4r-%C3%A4r-v%C3%A5ra-b%C3%A4sta-

kv%C3%A4llstidningsord-xr. (Hämtad 2017-01-14) 

http://www.atomgruppen.se/index.html
http://kundo.se/org/goteborgs-posten/d/inte-glad/
http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd
http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd
http://www.metro.se/artikel/porrmormor-och-sexlugg-h%C3%A4r-%C3%A4r-v%C3%A5ra-b%C3%A4sta-kv%C3%A4llstidningsord-xr
http://www.metro.se/artikel/porrmormor-och-sexlugg-h%C3%A4r-%C3%A4r-v%C3%A5ra-b%C3%A4sta-kv%C3%A4llstidningsord-xr
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längre utrönande artiklar medan kvällstidningar har mer uppseendeväckande bilder och ett 

mer färgstarkt och känslofyllt språk. Då analysen i denna uppsats går ut på en kategorisering 

av positiva och negativa bilder är det sistnämnda således att föredra då detta kommer att 

underlätta bedömningen. En annan faktor var att en liberal tidning har större politiska 

motsättningarna med en socialdemokratisk tidning än med en moderat. Vid första 

undersökningstillfället hade även pappersupplagan av Aftonbladet och Expressen sammanlagt 

cirka 136 tusen fler dagliga läsare än vad Göteborgsposten och Svenska dagbladet hade 

tillsammans. 59 Några uppgifter på hur stort läsarantalet var 2008 och 2012 har jag dessvärre 

inte lyckats finna. Aftonbladet och Expressen har även sedan 1900-talets mitt betraktats som 

giganterna inom svensk tidningspress och klassiska motpoler.60 

 

Att perioden som analyseras år 2004 och 2012 täcker lika många dagar före som efter 

valdagen beror på att jag vill kunna studera både förväntningarna inför valet samt de 

efterföljande reaktionerna. Undersökningsperioden år 2000 valdes med samma syfte men jag 

valde då att lägga ett större fokus på perioden innan valet då jag förmodade att 

nyhetsrapporteringen skulle vara som mest intensiv då. 

  

De exemplar av tidningarna som har givits ut under de valde perioderna har genomlästs 

grundligt och alla artiklar med nyckelorden Ryssland, Sovjet eller Putin har utvalts för analys. 

Tre av de utvalda objekten lämpade sig inte för undersökningen och har därför valts bort. 

Detta gällde en notis i Aftonbladet som löd ”I morgon Ryska journalisten Mika Velikovskij 

lägger Putin-pusslet” samt två paneler ifrån Expressen, vilket är ett segment där ”mannen på 

gatan” ställs några snabba frågor. Viktigt att poängtera är även att bilagor som Expressen 

Söndag eller Aftonbladet Klick! samt sportbilagorna har exkluderats ifrån urvalet.  

 

Källmaterialet från 2000 som användes i Putin och Ryssland i svensk press utgjordes av 18 

artiklar, varav 8 stycken var publicerades i Aftonbladet och 10 stycken i Expressen. Från år 

2004 uppgick antalet till 24 artiklar av vilka 15 artiklar är hämtade ur Aftonbladet och 9 ifrån 

Expressen. Respektive siffror för år 2012 är 21 artiklar ifrån Expressen och 14 artiklar ifrån 

Aftonbladet vilket ger ett sammanlagt antal på 36 artiklar. Den totala mängden artiklar som 

                                                           
59Svärdkrona, Zendry. Sveriges tio största dagstidningar.  Aftonbladet. 2001-03-01. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10199253.ab. (Hämtad 2016-12-04) 
60 Helin, Jan. Aftonbladet v.s Expressen – en klassiker. Aftonbladet. 2011-01-17. 

http://bloggar.aftonbladet.se/janhelin/2011/01/ab-a-1/. (Hämtad 2016-12-26) 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10199253.ab
http://bloggar.aftonbladet.se/janhelin/2011/01/ab-a-1/
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utgör underlaget i denna undersökningen är således 77 st., varav 37 st. är hämtade från 

Aftonbladet och 40 st. från Expressen.  

 

7. Metod 

Metoden som kommer att användas i denna uppsats är kvantitativ med kvalitativa inslag. För 

att kunna definiera tidningarnas bild kommer jag först göra en kvantitativ analys av artiklarna 

där de kategoriseras som positiva eller negativa. Jag kommer därefter att exemplifiera 

bilderna med utdrag ur artiklarna samt försöka förklara hur de har uppstått och utvecklas 

mellan undersökningsåren. Den kvantitativa analysen utgörs av en innehållsanalys utifrån ett 

kodschema, en metod för kvantifiering av idéer eller företeelser som forskarna Kristina 

Boréus och Göran Bergström förespråkar för just kategorisering i positiva och negativa 

bilder61  

 

Metoden förespråkar att man delar in sitt material i analysenheter. Till varje analysenhet 

ställer man sedan frågor med på förhand utvalda svarskategorier. Visare noteras frekvensen 

med vilken svarsalternativen förekommer i analysenheten alternativt hur ofta analysenheten 

går att kategorisera som ett av svarsalternativen. Varje svarsalternativ får sedan ett siffervärde 

som redovisas i ett kodschema. I detta fallet innebär det att till varje analysenhet kommer det 

att ställas frågor om huruvida enheten ger en positiv eller negativ bild av Putin respektive 

Ryssland, samt några andra frågor som kommer att beröras senare. Om analysenheten 

förmedlar en till exempel, positiv bild av Putin, kommer siffervärdet för detta 

svarsalternativet att föras in i kodschemat.  I Boréus och Bergströms exempel genomförs 

denna kodningen med hjälp av ett datorprogram varefter de kunde välja att analysenheten 

skall bestå av exakt tio ord. Genom att välja en fast längd på analysenhet påverkas inte 

resultatet av meningarnas längd i analysmaterialet. Då de tidningar som studeras i denna 

enbart finns bevarade på mikrofilm är det tyvärr inte möjligt att analysera dessa med hjälp av 

en dator. Jag kommer därför att utföra kodningen manuellt. På grund av detta har jag valt att 

behandla varje rubrik, bild och textstycke som en egen analysenhet istället för att avgränsa 

analysenheten efter antal ord trots det kommer sänka resultatets tillförlitlighet  

 

                                                           
61 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 

3, [utök.] uppl. Studentlitteratur. Lund. 2012. S. 50-54 
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Nedan presenteras vilka frågor jag kommer att ställa till vilka analysenheter samt vilka 

svarsalternativ de har. 

1. Innehåller artikeln bilder?  

(Om svaret är ja, besvara nedanstående frågor, annars gå vidare till fråga 2) 

1.1 Om ja, hur många? 

1.2 Om ja, vad förmedlar bilderna för syn på Putin? 

1.3 Om ja, vad förmedlar bilderna för syn på Ryssland? 

2. Har artikeln en rubrik? 

(Om svaret är ja, besvara nedanstående frågor, annars gå vidare till fråga 3) 

2.1 Vad förmedlar rubriken för syn på Ryssland? 

2.2 Vad förmedlar rubriken för syn på Putin? 

3. Görs det kopplingar till Sovjet i artikeln? 

4. Vad är textstyckets inställning till Putin som privatperson? 

5. Vad är textstyckets inställning till Putin som politiker? 

6. Vad är textstyckets inställning till Ryssland? 

 

• För fråga 1 och 2 används svarsalternativen Ja och Nej. 

• För fråga 1.1 blir antalet det enda svarsalternativet.  

• För de övriga frågorna finns svarsalternativen Positiv, Negativ, Neutral, Berörs ej och 

Oidentifierbar.  

• För fråga 1 – 1.3 kommer analysenheten att vara artikelns bilder.  

• För fråga 2 – 2.2 kommer analysenheten att vara artikelns rubrik. 

• För fråga 3 betraktas hela artikeln som en analysenhet. 

• För fråga 4 - 6 kommer varje textstycke i artikeln att vara en analysenhet. 

 

För att en innehållsanalys ska kunna genomföras krävs det även att man på förhand har skrivit 

en kodningsinstruktion som definierar vilka premisser som svaren ska bedömas utifrån.62  En 

vanlig kodningsinstruktion är bedömning utifrån ordlistor. En sådan instruktion skulle kunna 

vara att i fall ett av orden underbar, otrolig eller fantastisk förekommer i en analysenhet, ska 

enheten bedömas ha en positiv syn på ämnet som den behandlar.  Problemet med sådan 

bedömning utifrån en ordlista är att metoden inte tar hänsyn till varken synonymer, attityder 

eller sammanhang. Till exempel skulle man utifrån ovanstående föreslagna 

                                                           
62 Bergström & Boréus. 2012. S. 55 
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kodningsinstruktion bedöma att meningen, ”det är otroligt hur mycket jag hatar Putin”, har en 

positiv inställning till Putin. Problemet med synonymer kan man värja sig emot genom att 

analysera med ett datorprogram som kan behandla större mängder men då kvarstår likväl 

problemet med att datorer inte har samma förståelse för attityder och sammanhang som en 

människa. För att komma bort ifrån denna problematik har jag helt sonika valt att inte 

använda mig av någon ordlista utan jag kommer istället förlita mig på begreppen positivt 

respektive negativt är tillräckligt vedertagna koncept för att man skall kunna göra en mänsklig 

bedömning av dessa utan några exakta riktlinjer. Detta medför emellertid en helt ny 

problematik i form av intersubjektivitet och bias. För att skydda resultatet emot sådana 

svagheter kommer jag låta ca en femtedel av mitt material dubbelkodas. Detta betyder att jag 

kommer att be personer att utifrån min metod själva bedöma ett antal artiklar och sedan 

studera i vilken grad som min och deras bedömningar överensstämmer.   

 

Då en bild, rubrik eller ett textstycke kan ge uttryck för mer än en syn på en företeelse kan en 

och samma analysenhet följaktligen ge svaret att bilden som förmedlas är både positiv och 

negativ. Att då behöva välja vilken syn som är den dominanta kan vara väldigt svårt, särskilt 

då den positiva bilden kan beröra en helt annan aspekt än den negativa. Att tvinga fram ett val 

i ett sådant fall skulle förstärkt risken för att bias skall påverka bedömningen samt att resultat 

skall bli missvisande. För att undvika en sådan problematik kommer mina analysenheter att 

kunna kodas som både positiva och negativa samtidigt. 

 

För att underlätta bedömningen har jag även satt upp följande riktlinjer:  

• Rubriken skall bedömas med brödtexten i åtanke. 

• Bilderna skall bedömas med bildtext och brödtext i åtanke. 

• Informationsrutor räknas i sin helhet som en analysenhet. 

• Små porträttbilder exkluderas analysen.  

• Då det uppstår tolkningssvårigheter eller gränsfall skall svaret kategoriseras som 

oidentifierbart eller skall resonemanget bakom bedömningen att redogöras för under 

rubriken bedömningsproblematik. 

 

Slutligen vill jag förtydliga att bara för en analysenhet utrycker något som är positivt för Putin 

själv eller för landet Ryssland betyder det inte nödvändigtvis att det ger en positiv syn av 

Putin eller Ryssland. Ett exempel på en sådan situation är när Aftonbladet inför valet 2000 
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skrev att Putin var favorittippad eftersom de andra motståndarna antagligen har mutats eller 

hotats till att ge upp sina politiska ambitioner.63   

8. Tillvägagångssätt 

På det stora hela har kodningen varit ett tämligen problemfritt projekt. När Ryssland berörs i 

tidningarna görs detta vanligtvis med ett tydligt syfte och utifrån en särskild vinkel vilket har 

underlättat bedömningsprocessen. Detta gäller i än större utsträckning när artiklarna berör 

Putin. Med detta sagt har det ändå förekommit vissa fall där bedömningen förtjänar en 

motivering. 

 

8.1 Bedömningsproblematik 

Putins manlighet 

I artikeln I dag krossar han alla motståndare möts läsaren av en stor bild på Putin till 

hästrygg med solglasögon och en cowboyhatt.64 Han kallas även för cowboy inom citattecken 

i ingressen. I Putin – bit för bit återfinns en liknande bild som förställer Putin i bar överkropp, 

hållandes i grimman till en häst.65 Bilderna är uppenbarligen menade att förmedla bilden av 

Putin som den manliga, starka ledaren, frågan är huruvida en sådan bild borde bedömas som 

positiv eller negativ? Även om manlighet i sig borde bedömas som något värdeneutral, lever 

vi ännu i ett samhälle där manlighet har positiva konnotationer, något som även gäller för 

fysisk aktivitet. När Putin framställer sig som någon som kan tygla djur använder han sig även 

av en väldigt gammal symbolik som har använts av åtskilliga ledare före han. Det mest 

välkända exempel på detta är troligen att Napoleons enda instruktion inför målningen av 

Napoleon korsar alperna var att han ville se lugn ut på en vild häst vilket förmedlade att han 

var en ledare som kunde kontrollera kaotiska situationer.66 Sammantaget leder detta till att jag 

bedömde att bilderna förmedlar en positiv bild av Putin. 

  

Kamrat 99 % 

Jag har bedömt att artikelrubriken KAMRAT 99 % förmedlar en negativ bild av Putin trots att 

den kan låta positiv.67 Kamrat är visserligen ett vänskapligt utryck och utifrån brödtexten 

förstår man att 99 % syftar till Putins valresultat i Tjetjenien, vilket är ett fantastiskt 

                                                           
63 Olsson, Sture. Festen är över – för utmanarna. Aftonbladet. 2000-03-24 
64 Johansson, Gunnar. I dag krossar han alla motståndare. Expressen. 2004-03-14 
65 Velikovskij, Mika. Putin - bit för bit. Aftonbladet. 2012-03-04 
66 Pollitt, Ben. David, Napoleon Crossing the Alps. Khanacademy. https://www.khanacademy.org/humanities/monarchy-

enlightenment/neo-classicism/a/david-napoleon-crossing-the-alps. (Hämtad 2017-02-01) 
67 Kamrat 99 %. Aftonbladet. 2012-03-10 

https://www.khanacademy.org/humanities/monarchy-enlightenment/neo-classicism/a/david-napoleon-crossing-the-alps
https://www.khanacademy.org/humanities/monarchy-enlightenment/neo-classicism/a/david-napoleon-crossing-the-alps
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valresultat. Tänker man däremot efter inser man att ordet kamrat är en anspelning till 

kommunismen, vilket sällan uppfattas som något positivt. Om man dessutom tar i beaktning 

att det inför valet var omfattande skriverier angående valfusk får siffran 99 % genast en mer 

negativ klang. Om man dessutom känner till att Putin vann stor popularitet hos det ryska 

folket genom hans hårda militära strateg i andra Tjetjenien-kriget blir den korta rubriken 

snarare mörk satir.  

 

Putins tårar 

När Putin fick valresultatet 2012 rann tårarna ner för hans kinder, något som förevigades i 

artiklarna Putin grät - i ett Moskva belägrat av specialstyrkor68 samt Tårarna i Ryssland69. 

När jag nu tidigare har beskrivit hur jag klassificerade bilderna av den manlige Putin som 

något positivt, kan det tänkas att något så pass stereotypiskt icke-manligt som tårar 

automatiskt borde klassificeras som något negativt. Jag har emellertid resonerat helt tvärtom, 

just på grund av att svenskarna vanligtvis möts av bilden av Putin som den hårda 

machomannen, den känslokalla ledaren eller kalkylerande tyrannen resonerar jag att bilden av 

en gråtande Putin humaniserar honom. Det gör honom känslig och sårbar vilket hos Putin blir 

en tilltalande kontrast emot den gängse bilden.   

 

Valfusk 

I ett flertal artiklar, ifrån alla undersökningsåren, förekommer det misstankar och anklagelser 

om valfusk för Putins räkning. Många artiklar berör det inte ens som något hypotetiskt utan 

nöjer sig med att konstatera att det ligger valfusk bakom Putins resultat. De flesta 

artikelförfattarna är dock även noggranna med att påpeka att Putin hade vunnit även utan 

valfusket. Alla analysenheter som berör valfusket har jag valt att bedöma som förmedlare av 

en negativ bild av både Putin och Ryssland. Visserligen kan man se kritiken som direkt riktad 

emot Putin, inte Ryssland, men när man beskriver hur ett omfattande och utbrett valfusk 

förekommer i ett lands viktigaste val anser jag att det även de facto ger en negativ bild av 

landet i fråga.  

 

 

 

                                                           
68 Salihu, Diamant. Putin grät - i ett Moskva belägrat av specialstyrkor. Expressen. 2012-03-05 
69 Carlsson, Mattias. Tårarna i Ryssland. Aftonbladet. 2012-03-05 Carlsson, Mattias.  
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Putins valseger 

En stor andel av artiklarna som har analyserats, handlar antingen om att Putin är den givna 

segraren inför valet eller beskriver hans valseger. I de flesta fallen har författaren sedan haft 

en antingen positiv eller negativ vinkel på det. I några fall har detta dock enbart konstaterats 

utan att det tillskrivs någon värdering varpå jag har bedömt det som en objektiv fakta och 

därmed värdeneutralt. 

 

8.2 Dubbelkodning 

För att kontrollera uppsatsens intersubjektivitet, det vill säga att undersökningens resultat 

hade blivit det samma även om den hade utförts av en annan person, har jag använt mig av 

dubbelkodning. Detta innebär att jag har bett fyra andra personer att bedöma en del av 

materialet. Samtliga av dessa personer studerar, i likhet med mig själv, för att bli ämneslärare 

i historia på gymnasienivå. Inför bedömningen har personerna fått läsa igenom 

bedömningsinstruktionerna ifrån mitt metodavsnitt. För att anonymiserad personerna kommer 

fingerade namn att användas.   

 

Totalt dubbelkodas fyra artiklar ifrån varje undersökningsår, två stycken ifrån Expressen och 

två stycken ifrån Aftonbladet. Sammanlagt kodade de fyra personerna 16 artiklar vilket utgör 

cirka 20% av alla artiklar som utgör källmaterialet. De gjorde sammanlagt 162 bedömningar 

varav 8 skiljde sig ifrån mina egna, vilket ger en felmarginal på strax under 5 %. Andelen 

material som har bedömts är således tillräcklig hög och felmariganalen tillräckligt låg för att 

för att jag skall bedöma min metod som välfungerande.   

 

Mattias kodade två artiklar ifrån år 2000, en ifrån Aftonbladet och en ifrån Expressen. Totalt 

förde han in 24 siffervärden i kodschemat över de båda artiklarna. Fyra av dessa värden stod 

för rena faktauppgifter som till exempel hur många bilder som artiklarna innehöll. De övriga 

20 värden var således baserade på Mattias bedömning. Av dessa skiljde sig enbart ett värde 

ifrån mina egna bedömningar. Analysenheten handlade om att Putins lärare brukade hälsa på 

honom vilket jag bedömde gav en positiv bild av Putin som privatperson medan Mattias 

bedömde uppgiften som neutral. 

 

Ilda kodade precis som Mattias två artiklar ifrån år 2000, en ifrån vardera tidningen. Av de 33 

bedömningar som Ilda gjorde skiljde sig två stycken ifrån mina egna bedömningar. Våra 
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meningsskiljaktigheter gällde två bilder. Den ena bilden föreställande Putins familj bedömde 

jag som neutral och medan Ilda bedömde att den gav en positiv bild av Putin som 

privatperson. Den andra bilden föreställde FSB:s högkvarter och bedömdes av mig som 

neutral medan Ilda bedömde att den gav en negativ syn av Ryssland utifrån följande citat i 

brödtexten:  ”Du vet väl att det där är Rysslands högsta byggnad? […] – Härifrån ser och hör 

och ser FSB alltifrån Baltikum till Vladivostok! Det var en gammal kvickhet. Men den lever 

kvar på samma sätt som agenterna och KGB:arna som lever kvar, aktiveras och förökar sig i 

säkerhetstjänstens centrum”70 

 

Amanda kodade fyra stycken artiklar, en ifrån vardera tidningen ifrån 2004 samt en ifrån 

vardera tidningen ifrån 2012. Hon gjorde 58 bedömningar varav enbart en skiljde sig ifrån 

min egna bedömning av artiklarna. Bedömningen gällde rubriken ”Här bärgas planet” som 

personen bedömde som värdeneutral medan jag bedömde att rubriken förmedlade en negativ 

bild av Ryssland. Motiveringen bakom min bedömning var att planet i fråga var den svenska 

DC-3:an som sköts ner av Sovjet i den kallade Catalinaaffären som utlöste en diplomatisk kris 

mellan Sverige och Sovjet på 50-talet.  I min bedömning utgick jag därför ifrån att 

påminnelsen av det nerskjutna planet skulle väcka negativa känslor till liv hos en svensk 

läsare. Amanda ansåg dock att sedan det var över 60 år som händelsen inträffade har den stora 

allmänheten troligtvis antingen släppt den känslomässiga kopplingen till händelsen eller 

känner de inte ens till den.  

 

Nermin bedömde i likhet med Amanda fyra artiklar, två ifrån vardera tidningen ifrån åren 

2004 och 2012. Han gjorde 51 bedömningar varav fyra skiljde sig ifrån mina egna. I samtliga 

av fallen rörde det sig om att personen valde att bedöma ett textstycke som oidentifierbar 

medan jag hade bedömt att den förmedlade en positiv eller negativ bild.  Nermin ansåg 

nämligen att bedömningarna var sådana gränsfall att i fall han hade valt en värdeladdning 

hade det troligtvis varit hans bias som hade avgjort vilken istället för en objektiv bedömning.  

  

                                                           
70 Olsson, Sture. Kamrat Lag och ordning. Aftonbladet. 2000-03-26 
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9. Resultat 

Tanken när jag påbörjade denna uppsatsen var att jag skulle använda mig av samma frågor 

och kodschema som jag hade gjort i min tidigare uppsats Putin och Ryssland i svensk press. 

När jag väl påbörjade analysen av artiklarna märkte jag emellertid att det fanns flera brister 

med min gamla metod. Det största problemet var att det gamla kodschemat inte särskilde på 

om en analysenhet förmedlade en neutral bild av ett ämne eller om den inte berörde ämnet. 

Av denna anledning går det inte att göra den enkla jämförelse mellan resultaten ifrån varje 

undersökningsår som var min ursprungliga tanke. Den jämförelse jag nu istället kan göra 

mellan samtliga år, är hur ofta tidningen ger en positiv respektive negativ bild när den väl 

förmedlar en värdeladdad bild, men inte i hur stor del av analysenheterna som en värdeladdad 

bild förmedlas. 

 

Jag kommer därför först att i tabell 1 nedan presentera resultatet ifrån kodningen av artiklarna 

ifrån 2004 och 2012 samt beskriva hur fördelningen har förändrats mellan de båda åren. 

Därefter kommer jag att presentera tabell 2 som visar fördelningen mellan positiva respektive 

negativa bilder ifrån alla tre undersökningsåren. Avslutningsvis kommer jag att exemplifiera 

resultatet samt försöka förklara vad det kan bero på. Det tåls även att påminnas om att 

analysenheten för kategorin kallad Sovjet i tabell 2 är en var enskild artikel. Det kategorin 

visar är således i hur många procent av alla artiklar som det görs kopplingar till Sovjet i. I 

tabell 2 har jag även valt att exkludera statistiken för vilken bild som rubrikerna och bilderna i 

artiklarna har gett av Ryssland. Underlaget för detta resultat är helt enkelt så tunt att jag anser 

att resultatet enbart vore missvisande att presentera. För saklighetens skull kommer jag 

emellertid att bifoga tabellen med dessa kategorier inkludera som bilaga 1. 
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Tabell 1 

 

 

2004  2012 

Expressen Aftonbladet Aftonbladet Expressen 

Bilder – Putin 

Positiv  20 %  8 %  29 % 15 % 

Negativ 30 % 17 % 38 % 58 % 

Neutral 0 % 0 % 0 % 6 % 

Berörs ej 50 % 75 % 33 % 21 % 

Oidentifierbar 0 % 0 % 0 % 0 % 

Bilder – Ryssland 

Positiv  0 % 11 %  0 % 3 % 

Negativ  30 % 53 % 22 % 51 % 

Neutral 0 % 11 % 0 % 0 % 

Berörs ej 70 % 26 % 78 % 46 % 

Oidentifierbar 0 % 0 % 0 % 0 % 

Rubriker – Putin 

Positiv  20 % 0 %  13 % 10 % 

Negativ 40 % 21 % 20 % 45 % 

Neutral 0 % 0 % 7 % 5 % 

Berörs ej 40 % 71 % 47 % 40 % 

Oidentifierbar 0 % 7 % 13 % 0 % 

Rubriker – Ryssland 

Positiv  0 % 0 %  6 % 5 % 

Negativ 25 % 57 % 13 % 40 % 

Neutral 0 % 7 % 6 % 5 % 

Berörs ej 75 % 29 % 75 % 50 % 

Oidentifierbar 0 % 7 % 0 % 0 % 

Putin – Privatperson 

Positiv 11 % 3 %  7 % 3 % 

Negativ 0 % 0 % 2 % 1 % 

Neutral 0 % 7 % 0 % 0 % 

Berörs ej 89 % 90 % 90 % 96 % 

Oidentifierbar 0 % 0 % 0 % 0 % 

Putin – Politiker 

Positiv 18 % 15 %  10 % 13 % 

Negativ 39 % 26 % 39 % 54 % 

Neutral 0 % 0 % 2 % 0 % 

Berörs ej 43 % 60 % 49 % 33 % 

Oidentifierbar 0 % 0 % 0 % 0 % 

Ryssland 

Positiv 7 % 6 %  5 % 12 % 

Negativ 56 % 50 % 37 % 50 % 

Neutral 0 % 2 % 0 % 0 % 

Berörs ej 37 % 42 % 58 % 37 % 

Oidentifierbar 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Källa: Aftonbladet och Expressen ifrån perioderna: 2004-03-07 – 2004-03-21, 2012-02-26 – 

2012-03-11  

 

 

Genom att utläsa tabellen kan vi se i en hur stor del av analysenheterna som ett visst 

svarsalternativ har förekommit. Om vi börjar med artiklarnas bilder var det mycket vanligare 

att dessa berörde Putin 2012 än 2004. För Expressen var den andelen 19 % större vid det 

senare av undersökningstillfällena medan samma siffra för Aftonbladet var hela 32 %. Putin 

var dock inte det enda som började förekomma oftare i Expressen bilder utan även en 24 % 

större andel av bilderna förmedlade en syn på Ryssland under samma period.  För 

Aftonbladets del verkar Putins ökade närvaro i bilderna istället ha skett på Rysslands 

bekostnad då andelen bilder som förmedlar en syn på landet är hela 52 % mindre 2012 än 

2004. 

 

När det gäller andelen rubriker på Aftonbladets artiklar som berör Putin är denna 24 % högre 

2012 än 2004 och även denna gång verkar det ha skett på bekostnad av Ryssland vars andel 

under tiden minskade hela 36 %. Andelen rubriker som berörde Ryssland ökade dock med 25 

% för Expressen till 2012 medan det var lika vanligt förekommande att Putin berördes i 

rubrikerna då som 2004. 

 

Att skriva om Putin som privatperson var lika ovanligt 2004 som 2012 i Aftonbladets artiklar 

medan andelen sjönk med 7% för Expressen. Andelen analysenheter som berörde Putin som 

politiker blev emellertid 10 % större för Expressen och hela 21 % för Aftonbladet. Ryssland 

skrevs det om i en lika stor andel av Expressens analysenheter 2012 som 2004 medan samma 

siffra för Aftonbladet blev 16 % lägre än tidigare. 

Något samband mellan vilka kategorier som har ökat eller minskat eller någon förklaring till 

varför dessa förändringar har skett har jag dessvärre inte lyckats finna.  
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Tabell 2 

Expressen  Aftonbladet 

 2000 2004 2012 2000 2004 2012 

 Bilder - Putin 

Positiv  77 % 40 % 21 %  100 % 32 % 43 % 

Negativ 23 % 60 %  79 % 0 % 68 % 57 % 

Rubriker - Putin 

Positiv  75% 33 %  18 %  67 % 0 % 39 % 

Negativ  25 % 73 % 82 % 33 % 100 % 61 % 

Putin - Privatperson 

Positiv 77 % 100 %  75 %  67 % 100 % 78 % 

Negativ 23 % 0 %  25 % 33 % 0 % 22 % 

Putin – Politiker 

Positiv 67 % 32 % 19 %  69 % 37 % 20 % 

Negativ 33 % 68 %  81 % 31 % 63 % 80 % 

Ryssland 

Positiv 8 % 11 %  20 %  11 % 11 % 12 % 

Negativ 92 % 89 % 80 % 89 % 89 % 88 % 

Sovjet 

Ja 30 % 56 %  25 %  63 % 77 % 14 % 

Nej 70 % 44 % 75 % 37 % 23 % 86 % 

Källa: Aftonbladet och Expressen ifrån perioderna: 2000-16-03 – 2000-27-03, 2004-03-07 – 

2004-03-21, 2012-02-26 – 2012-03-11  

 

9.1 År 2000 
På vilket sätt samt hur mycket man talar om Putin som privatperson är ett område där de båda 

tidningarna är väldigt lika varandra men där det skiljer sig exceptionellt mycket mellan de 

olika undersökningsåren. År 2000 berördes detta i var och varannan artikel, Putin var mannen 

som hade dykt upp ifrån ingenstans och plötsligt var på väg att bli Rysslands president. Att 

det fanns ett stort allmänintresse för vem han egentligen var är således enkelt att förstå. Hans 

värnande om sin familjs privatliv och hans bakgrund som agent gjorde honom dessutom 

mystisk och än mer intressant att läsa om. Man intervjuar alltifrån gamla flickvänner och 

arbetskamrater till hans grundskolelärare. Mestadels var det positiva röster som hördes men 

man kunde även läsa om att han inte hade varit någon särskild som ung, medelmåttig i skolan 

och inte särskilt populär bland de andra barnen. De negativa uttalandena lades emellertid 

alltid i det förflutna medan han som vuxen beskrivs som en målmedveten och ordningsam 

familjefar. Detta innebär att även kritiken tjänade en funktion med att vittna om vilken stor 

personlig utveckling Putin hade gjort. På bilderna ser man nästan uteslutande en leende Putin 
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och i några artiklar publiceras även Putins privata bilder där vi ser honom med vänner och 

familj. 

 

Bilden av Putin som politiker var även den väldigt positiv år 2000. Till stor del beror detta på 

att han jämfördes med landets tidigare ledare och att Putin i jämförelse framstod som en kap. 

Bland annat kan man läsa att ”[i] mångt och mycket är de varandras motsatser. Där Jeltsin var 

full är Putin nykter. När Jeltsin skapade oreda och kaos bringar Putin ordning.”71 samt att 

”Putins kanske främst tillgång är att han inte är Jeltsin.”72 Den andra stora anledningen är att 

Putins politik framstår som mer västvänlig än den som tidigare har bedrivits i Ryssland.73 I en 

artikel kan vi till och med läsa att ”[v]id mötet med Natochefen nyligen ville han inte ens 

utesluta att Ryssland en dag kan komma att gå med i västalliansen”.74 Inget i artiklarna visar 

på en rysskräck. Ryssland framställs snarare som ett trasigt land med ekonomiska problem, 

korruption och inbördes stridigheter än som ett hot mot västvärlden. När en artikel berör 

Putins planer på att återupprusta militären är det snarare med omsorg än skräck: ”[i]ngen kan 

förneka att Ryssland behöver en starkare stat och krafttag emot laglöshet och korruption 

[…].”75 

 

Författaren Vladislav Savic menar att bilden av Putin som den nyktre familjemannen är en 

som han medvetet har kultiverat och vunnit stor popularitet på. 

 

 Det finns vissa familjepsykologiska poänger med att visa upp en ung, manlig och nykter 

ledare inom det ökända vodkabältet[…]Den genomsnittlige ryske mannen dör innan han ens 

fyllt 60år, motsvarande siffra i väst är 70 - 75 år, ofta är denna tidiga död alkoholrelaterad. 

Förutom alkoholförbrukningen ligger brottsligheten i hemmet långt över det internationella 

genomsnittet, inte minst handlar det om våld emot kvinnor som begås av just berusade män. 

Detta är en delförklaring till Putins popularitet bland de ryska kvinnorna.76 

 

Om Savic har rätt i sitt påstående innebär det att Putin under sitt första presidentval var 

väldigt framgångsrik på att påverka vilken bild som förmedlades av honom i den svenska 

pressen. Inför valet år 2000 publicerades nämligen i Aftonbladet och Expressen, artiklar med 

                                                           
71 Olsson, Sture. KGB-agent, ung, vital och nykter, Aftonbladet, 2000-03-21 
72 Slutsupet. Expressen. 2000-03-26 
73 Slutsupet. Expressen. 2000-03-26 
74 Slutsupet. Expressen. 2000-03-26 
75 Slutsupet. Expressen. 2000-03-26 
76 Savić. 2010. S. 114 



29 
 

rubriker som ”KGB-agent, ung, vital och nykter”, ”Alla flickorna gillade Putin” och 

”Slutsupet”. 

 

9.2. År 2004 
År 2004 har nyhetens behag har passerat och inte en enda artikel är tillägnad Putins privatliv 

eller persona. De är istället enbart i intervjuer med ryssar som detta opåkallat berörs och då 

vanligtvis med korta vaga positiva beskrivningar som till exempel att Putin är en ärlig man. 

Trots att det i tabellen verkar som att det fanns en extremt positiv bild av Putin som 

privatperson 2004 beror detta i själva verket på att intresset har svalnat till den grad att enbart 

ett fåtal positiva kommentarer utgör hela underlaget. Putin har inte heller längre ett stort 

leende på alla bilderna utan nu ser han istället allvarsam eller bister ut på de flesta. ”Macho” 

temat finns dock kvar i ett flertal bilder där vi ser Putin med boxningshandskar eller på 

hästrygg.  

 

Bilden av Putin som politiker är även den en helt annan. Istället för att bedöma Putin med 

tidigare ryska/sovjetiska ledare som måttstock använder artiklarna nu istället västvärlden som 

rättesnöre och domen blir då en helt annan. Optimismen som fanns i artiklarna ifrån år 2000 

ersätts år 2004 med hårda domar. Dagen efter valet kunde man läsa i Aftonbladet att Putin 

hade ”[..]vridit klockan tillbaka för mänskliga fri- och rättigheter.” samt att Putin hade fått 

”[…]ett folkligt mandat att leka diktator.”77 Följande dag kallade även en ledare i Expressen, 

Ryssland för en ”halvdemokrati”, och skrev att ”[v]alen är inte längre rättvisa, medierna har 

degraderats till fjäsk-tv för Putin, säkerhetstjänsten (siloviki) gör sig allt bredare och 

parlamentet har blivit ett lydigt redskap i Putins hand.”78  Detta är emellertid inte bara 

artikelförfattarnas egna grundlösa åsikter utan de får även stöd av Freedom Houses rapport på 

Ryssland ifrån 2004, i vilken man kan uttyda att frihetsnivån i landet har sänkts och att 

makten kraftigt har centraliserats sedan Putin tillträdde. Deras officiella bedömning är att 

Ryssland var ”partly free” år 2004 vilket på svenska mycket väl kan översättas till 

halvdemokrati 79  

 

Samtidigt är det enbart de svenska skribenterna som höjer kritiska röster medan de ryssar som 

intervjuas är positiva till landets utveckling under Putins styre. Aftonbladet skriver att ” 

                                                           
77 Hansson, Wolfgang. Nu får Putin leka diktator. Aftonbladet. 2004-03-15 
78 Bråka med Putin. Expressen. 2004-03-16 
79 Freedom House. Russia. Freedom House. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2004/russia. (Hämtad 2017-01-

10) 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2004/russia
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[r]yssarna är uppenbarligen mer intresserade av stabilitet och höjd levnadsstandard än 

demokrati.”80 Denna tes får stöd av en av Expressens intervjuer:  

”– Det viktigaste för människor är stabiliteten, säger Natalja Gromova, 45. Hon står och tittar 

på ett protestmöte mot Putin i Moskvas Centrum. Mötet har samlat så få människor att det är 

patetiskt.”81 

 

År 2004 är det året av undersökningstillfällena då det görs kopplingar till Sovjet i största 

andel av artiklarna, vilket verkar grunda sig i en ökad oro för att Putin skall ta landet tillbaka i 

utvecklingen. Expressen kallar till och med Putins styre för en ”återsovjetisering”82 

 

9.3. År 2012 
I artiklarna ifrån år 2012 har bilden av Putin, både som privatperson och politiker blivit än mer 

negativ. De milda anklagelserna om valfusk har nu övergått till konstateranden. Expressens 

reportrar intervjuar civilpersoner som utbildats för att motverka fusket och följer själva efter 

en buss med röstare som de misstänker är en del av en så kallad valkarusell.83 Aftonbladet 

beskriver istället en taktik för valfusk som de kallar för döda själar som innebär att man 

använder avlidna personers personuppgifter för att rösta.84  

 

Både Aftonbladet och Expressen skriver även ett flertal artiklar om demonstrationerna som 

hålls emot Putin. Nu är de däremot ingen som kallar dem för patetiska, Expressen beskriver 

istället hur en demonstrationskedja i Moskva sträcker sig 16 km samt att en demonstration i 

december 2011 hade samlat 100 000 personer.85 Att det nu finns en stor mängd människor 

som öppet tar avstånd ifrån Putin innebär även att de tidigare vaga komplimangerna om Putin 

som privatperson nu även blandas med lite kritik. På det stora hela är situationen dock den 

samma som 2004, intresset för Putin som privatperson är försvunnit vare sig det gäller att 

kasta ris eller ros 

 

Att artikelförfattarna förmedlar en mycket starkare negativ bild av Putin 2012 än 2004 tror jag 

dels beror på ovannämnda demonstrationer. Nu har nämligen artikelförfattarna stöd hos en 

                                                           
80 Hansson, Wolfgang. Nu får Putin leka diktator. Aftonbladet. 2004-03-15 
81 Johansson, Gunnar. I dag krossar han alla motståndare. Expressen. 2004-03-14 
82 Bråka med Putin. Expressen. 2004-03-16 
83 Salihu, Diamant. Storseger - med fusk. Expressen. 2012-03-05 
84 Lindberg. 2012 
85 Bergman, Carl-Johan. Putin given vinnare - trots protesterna. Expressen. 2012-02-29 
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stor del av det ryska folket när de kritiserar Putin, något de helt saknade artiklarna ifrån 2004. 

En annan viktig orsak kan vara att det ryska parlamentet den 29 februari 2012 godkände lagen 

som förbjöd spridning av så kallad ”homosexuell propaganda”, ett lagförslag som väckte stor 

debatt i Sverige.86 Den viktigaste enskilda faktorn tordes dock vara Rysslands militära 

inbladning i striderna mellan sydossetisk milis och georgisk militär 2008. 87 Händelsen väckte 

stor uppmärksamhet i svenska media och fick stark kritik ifrån svenska regeringen. Dåvarande 

utrikesminister Carl Bildt gick till och med så långt som att jämföra Ryssland och Putin med 

Nazityskland och Hitler.88 Sverige bröt även alla militära samarbeten med Ryssland efter 

kriget vilket försvarsminister Sten Tolgfors kallade för en viktig markering emot Ryssland.89 

På det stora hela tror jag dock inte att dessa attitydförändringar går att precisera till en enskild 

händelse utan att det istället handlar om hur en stor rad händelser mellan åren 2004 och 2012 

samverkat för att försämra den svenska mediabilden av Putin. 

 

Aftonbladet ger en något mer positiv syn av Putin i sina bilder 2012 än 2004 vilket jag anser 

bero på att tidningen år 2004 lät tecknaren Leif Zetterling illustrera en del bilder rörande Putin 

vilket då uteslutande resulterade i starkt negativa satiriska framställningar. 2012 använde 

Aftonbladets sig istället av fler porträttbilder av Putin, vilka har en större möjlighet att bli 

klassificerade som positiva än satirteckningar. Expressens bilder kom istället att i stor 

utsträckning att föreställa demonstranter emot Putin vilket gör att bilden de förmedlar av Putin 

blev än mer negativ än vid föregående undersökningsår. 

 

När det gäller bilden av Ryssland kan vi se att Aftonbladet har nästan exakt samma siffror för 

all tre undersökningsår vilket är en starkt övervägande negativ bild. Expressen började dock 

med en mer negativ bild men låg 2004 på samma nivå som Aftonbladet, år 2012 hade de till 

och med en mer positiv bild än den rivaliserande tidningen. Båda tidningarna har dock vid 

alla tre undersökningsåren en stark negativ uppfattning av Ryssland vilket påminner om 

Höjelids resultat, att alla de tre svenska tidningarna han undersökte hade negativa 

tolkningsmönster av Sovjet.90  

 

                                                           
86 Malm, Fredrik. ”Ryssland trakasserar homosexuella”. Expressen. 2012-03-04. 
87 Globalis. Georgien. Globalis. 2014-03-24. http://www.globalis.se/Konflikter/Europa/Georgien. (Hämtad 2017-02-02) 
88 Lindberg, Staffan. Portad i Moskva. Aftonbladet. 2008-10-01. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11525115.ab. 

(Hämtad 2017-01-25)  
89 Stiernstedt, Jenny. Sverige stoppar ryska samarbeten. Aftonbladet. 2008-08-18. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kaukasus/article11489644.ab. (Hämtad 2017-01-19) 
90 Höjelid. 1991. S. 115 

http://www.globalis.se/Konflikter/Europa/Georgien
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11525115.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kaukasus/article11489644.ab
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9.1 Teoretisk återkoppling 

Det verkar som att Holmberg hade rätt i att skiftningar i världens maktbalans även skapar 

möjligheten för att rämna gamla fördomar. I materialet som har analyserats har jag nämligen 

inte funnit något som går att klassificera som rysskräck. I artiklarna ifrån år 2000 kan man 

visserligen läsa om Rysslands agerande i Andra Tjetjenienkriget. År 2004 har även oron för 

Rysslands expansionism ökat. Expressen beskriver hur Ryssland uppträdde hotfullt emot 

forna sovjetstater som Georgien, Moldavien och Ukraina.91 Trots sådana uttalade nämns det 

dock aldrig i källmaterialet att Ryssland skulle kunna utgöra att hot emot Sverige, verken 

ekonomiskt, politiskt eller militärt. Den oron som artiklarna ger utryck för rörande Rysslands 

militära agerande baseras följaktligen inte på en svensk rädsla utan på en sympati för de 

länder som faktiskt rädds en militär konflikt med landet. Det verkar nästan som att de forna 

satellitstaterna utgör en både psykologisk men även militär och geografisk buffertzon som 

tillåter Sverige, att uppleva Ryssland som militärt aggressivt utan att behöva känna en rädsla 

för det egna landet. På ett tiotal år har den svenska pressen gått ifrån att beskriva 

Sovjetunionen som ett hot för hela världsordningen till att hotbild av Ryssland har krympt till 

att enbart innefattar ett fåtal mindre kringliggande nationer. Nästan samtliga av artiklarna som 

berörde det ryska militär hotet gjorde det ett av de två följande förhållningssätten; medlidande 

för den utsatta, svagare parten eller med en rättfärdighetens vrede över de mänskliga 

rättigheter som kränks. Intressant nog går även de flesta artiklar som berör Rysslands 

demokratiska brister att fördela i samma kategorier.  

 

I teoriavsnittet berörde jag frågan om huruvida artiklarna skulle placera Sverige och Ryssland 

i samma solidaritetscirkel. Det närmaste som länderna kommer att definieras som samma 

grupp är när Natochefen som jag citerade ovan, år 2000 lämnade möjligheten öppen för att 

Ryssland en dag skulle kunna ingå i västalliansen 92 Ett citat som skulle vara totalt otänkbart 

under något av de andra undersökningsåren. De flesta andra artiklar ifrån samma år använde 

sig dock av indelningen av öst och väst där Sverige och Ryssland placerades som motpoler. I 

en intervju ifrån år 2004 med presidentkandidaten Irina Chakamada framkommer det att hon 

inte ens själv ser Ryssland som en del av Europa.93 Ett flertal artiklar målade även upp en 

motsättning med Ryssland på ena sidan och EU och USA på andra.  Utifrån närhetsprincipen 

vill jag även argumentera att USA är bra mycket längre in i Sveriges solidaritetscirklar än 

                                                           
91 Bråka med Putin. Expressen. 2004-03-16 
92 Slutsupet. Expressen. 2000-03-26 
93 Johansson, Gunnar. Samurajen som utmanar Putin. Expressen. 2004-03-11 
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Ryssland. Det var nämligen inte ovanligt att tidningarna jag studerade ägnade mer utrymme åt 

de amerikanska primärvalen eller spekulationer kring det amerikanska presidentvalet än det 

ryska presidentvalet. Detta trots tidningarna i fråga aldrig var skrivna mer än en vecka ifrån 

det ryska presidentvalet medan det var ca 8 månader tills att det amerikanska skulle inträffa.  

 

När jag först valde att använda mig av teorin om den Andre ansåg jag att det var en teori som 

passade mitt ämnesval, men jag var osäker på om jag skulle kunna applicera den rent 

praktiskt. Efter att sedan ha läst en uppsjö av böcker om Ryssland har jag nu insett att den 

svenska uppfattningen av ryssen som den andra är något klassiskt. Martin Alm menar att det 

redan 1917 fanns en tydlig svensk bild av bolsjevikerna som den främmande, ryska Andre och 

att Ryssland betraktades som en orientalisk och barbarisk motpol till väst.94 Kristian Gerner 

hävdar sedan att synen på sovjet under mellankrigstiden i högsta grad var präglad av att 

Ryssland uppfattades som annorlunda.95 Ebba Sävborg menar dessutom föreställningen av 

Ryssland som den Andre är den mest avgörande faktorn för den svenska bilden av Ryssland. 

  

Ryssland har alltid spelat rollen som den andre, det främmande, det obegripliga – det lite 

farliga. Sedan har det svängt till den andra ytterligheten, då man romantiserar Ryssland. Det 

vill säga om det var opportunt just då. Med det är hur som helst alltid någon ytterlighet, 

Ryssland är alltid konstigt.96 

 

Även i en av de artiklarna som jag har analyserat berörs teorin; ”[a]tt Ryssland är just 

”annorlunda” verkar nedärvt i våra politiska gener. Det har präglat Sveriges försvars- utrikes- 

och säkerhetspolitik så länge någon kan komma ihåg”.97 

Trots att jag har läst hur person efter person definierar Ryssland som den Andre har ingen av 

dessa berättat vad vår bild av Ryssland säger om oss. Grundtesen i teorin om den Andre är 

nämligen att en omvärldsbild säger mer om subjektet än objektet. Jag ämnar därför att göra ett 

försök till en sådan applikation av teorin utifrån mitt egna källmaterial. Först vill jag påminna 

om att då ”vår bild av andra folk och kulturer säger mer om oss själva än om de andra, så 

                                                           
94 Alm. 2008. S. 143 
95 Tornbjer, Charlotte. Att resa till framtiden.I Rysk spegel: svenska berättelser om Sovjetunionen - och om Sverige. Gerner, 

Kristian & Karlsson, Klas-Göran (red.). 53-109. Nordic Academic Press. Lund. 2008. S. 66 
96 Savić. 2001. S. 271 
97 Lindberg. 2012 
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präglas också forskningens bild av dessa betraktarmentaliteter av de värderingar som 

behärskar forskaren själv och hans miljö.” 98 

De vanligaste förkommande teman i mitt källmaterial har troligtvis varit korruption, valfusk 

samt demokratiska brister. Detta anser jag vittnar om Sverige självbild som en demokratins 

högborg och en moralisk stormakt.  ”Det kan inte finnas någon godhet utan ondska” lyder ett 

gammalt talesätt som jag anser har stor relevans i sammanhanget. För att Sverige verkligen 

skall kunna uppleva sig självt som ett fredligt, jämställt och välkommande land behöver vi 

något hotfullt, ojämlikt och krigiskt att kontrasterar oss emot. Det är ett behov som Ryssland 

har kommit att tillfredsställa.  

Tydligast märks denna svenska självbild i artiklarna ifrån 2004. I dessa blir det nästan 

komiskt tydligt hur de svenska journalisterna på förhand har valt vinkeln att Putin är ett hot 

emot demokratin och friheten men sedan inte kan finna någon rysk intervjuperson som delar 

denna åsikt. Istället måste Gunnar Johansson i samma artikel som han skriver om hur Putin 

står över politiken och att valet är riggat tillägga att ”Samtidigt har ingen rysk ledare i 

mannaminne varit så populär. På Moskvas gator är stämningen avslappnad. Många bara 

struntar i politiken, och är helnöjda med det.”99 Samma dag kan man i Aftonbladet läsa hur 

Wolfgang Hansson försöker få några kritiska citat om Putin men sedan istället får nöja sig 

med att skriva: ”Hon viftar avvärjande med handen när jag nämner demokrati och frihet. – 

Vad har jag för glädje av det? Frihet går inte att äta.” 100  Det är nästan att jag kan höra hur 

artikelförfattarna svär högt varje gång jag läser om Putin kommer vinna med valfusket och det 

sedan följs upp med den obligatoriska passusen, ”Det skulle han göra även utan valfusk.”101 

  

                                                           
98 Holmberg. 1994. S. 12 
99 Johansson, Gunnar. I dag krossar han alla motståndare. Expressen. 2004-03-14 
100 Hansson, Wolfgang. Irina är urfattig - grannen bollar med miljarder. Aftonbladet. 2004-03-14 
101 Lindberg. 2012 



35 
 

10. Didaktiskt användningsområde 

När Putin har kritiserats i de artiklar som jag har studerat är det sällan att författarna har 

underbyggt sin kritik med fakta. Istället har jag själv fått kontrollera att kritiken stämmer som 

i det tidigare nämnda fallet rörande Freedom Houses rapport. Detta exempel anser jag skulle 

passa bra som utgångspunkten för en diskussion om källkritik i en gymnasieklass. Jag har 

nämligen fått höra många gånger under min skolgång att information ifrån tidningar går att 

sätta tilltro till men information ifrån internet måste kontrolleras. Det jag därför skulle vilja 

diskutera är, gäller verkligen denna levnadsregeln fortfarande? 

För en elev idag är nämligen information ifrån en tidning nästan uteslutande synonymt med 

information ifrån internet. Nu för tiden är det inte heller enbart de stora media koncerner som 

kan bedriva en tidning utan det finns en uppsjö online tidningar med bara en handfull 

anställda. Det finns till och med nyhetssidor där alla artiklar författas av datorprogram, även 

om detta än länge vanligtvis bara gäller sportnyheter. Andra sidor utger sig för att vara 

tidningar, men publicerar enbart stulna eller falska artiklar och lever på klick-baits. Samtidigt 

kan enskilda individer nå en större publik än våra största tidningar via youtubekanaler, 

bloggar eller andra social medier. Spridningen av information går även snabbare än någonsin 

och genom nätet är vi idag inte heller längre begränsade till enbart svenska nyhetskällor. Detta 

medför att våra tidningar måste konkurrera med allt ifrån stora utländska tidningar och 

nyhetskanaler till enskilda individers bloggar, vloggar och poddar om att vara först med 

nyheterna. Med omständigheter som dessa anser jag att det hade varit väldigt intressant men 

framförallt relevant att diskutera källkritik på internet och om vi verkligen kan lita på att 

dagens tidningar sätter pressetik, saklighet och källkritik före besöksstatistik och 

reklamintäkter? En intressant parantes i sammanhanget är att jag under min genomläsning av 

källmaterialet fann en artikel i Expressen där Egor Putilov berättar om hur han blev gripen av 

polisen i Damaskus.  Det intressanta i sammanhanget är att Egor Putilov sommaren 2016 

avslöjades som ett av flera alias, använda av en anställd på Sverigedemokraternas 

riksdagskansli för att författa falska artiklar. Eftersom mannen även hade tjänat 6 miljoner i en 

husaffär med en rysk affärsman misstänks han även ha spridit desinformation på uppdrag av 

Ryssland.102  

 

                                                           
102 Lifvendahl, Tove. Vem är Egor Putilov. Svenska dagbladet.2016-09-27. https://www.svd.se/vem-ar-egor-putilov. 

(Hämtad 2017-01-20) 

https://www.svd.se/vem-ar-egor-putilov
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11. Förslag till vidare forskning 

Iden till att skriva denna uppsatsen uppstod när jag lyssnade på P3 dokumentärs avsnitt; CIAs 

hemliga propagandakrig i Sverige. Avsnittet handlar om hur CIA i hemlighet finansierade 

svenska kommittén för kulturens frihet för att organisationen skulle sprida, främja och stödja 

antikommunistisk kultur och dess upphovsmakare. Detta lade grunden för en stor fascination 

för hur media används för att påverka folkets åsikter men även för skillnaderna i den svenska 

bilden av USA och Ryssland. Jag hade därför gärna sett att man med samma metod som 

användes i denna uppsats hade studerat tre amerikanska val under 2000-talet utifrån artiklar 

ifrån samma tidningar.  

 

Jag är även mycket intresserad av att veta hur Rysslands militära ingripande under 2000-talet 

har påverkat den svenska uppfattningen av Ryssland. Det skulle således vara intressant att 

studera i vilken utsträckning som den svenska mediabilden av landet har förändrats efter 

antingen andra Tjetjenien kriget, Georgienkriget, Krim-krisen eller samtliga konflikterna. Att 

Ryssland har blivit hårt kritiserade för dessa konflikter är jag väl medveten om men det som 

verkligen intresserar mig, är vilken förändring som har skett i mediabilden när nyhetens behag 

väl har avtagit. Uppfattningen jag själva har fått utifrån min egna nyhetskonsumtion är 

nämligen att den svenska pressen har gått väldigt snabbt ifrån fördömande till accepterande i 

dessa fallen. Jag skulle därför vilja se om denna uppfattningen stämmer. Har dessa konflikter 

enbart resulterat i en kortare period av intensiv kritik ifrån svenskt håll eller har de även på 

lång sikt förändrat hur vi ser på och talar om Ryssland?  

 

Under denna studie fann jag inget stöd i källmaterialet för att en svensk rysskräck fortfarande 

existerar. Detta blir ett särskilt intressant resultat i kontexten av att både Burgman och Höjelid 

beskrev rysskräcken som en flera hundratals år gammal företeelse. Detta väcker ofrånkomligt 

frågan; visar mitt resultat verkligen på en bestående förändring eller utgör det bara en tillfällig 

anomali i dokumentationen av svensk-ryska relationer? Innebar Sovjetunionens fall även att 

bilden av den hotfulla ryska björnen dog ut eller är detta snarare som att björnen sover?  
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Bilaga 1 

Expressen  Aftonbladet 

 2000 2004 2012 2000 2004 2012 

 Bilder - Putin 

Positiv  77 % 40 % 21 %  100 % 32 % 43 % 

Negativ 23 % 60 %  79 % 0 % 68 % 57 % 

Bilder – Ryssland 

Positiv 0 % 0 % 6 %  0 % 17 % 0 % 

Negativ 0 % 100% 94 % 100% 83 % 100 % 

Rubriker - Putin 

Positiv  75% 33 %  18 %  67 % 0 % 39 % 

Negativ  25 % 73 % 82 % 33 % 100 % 61 % 

Rubriker – Ryssland 

Positiv 0 % 0 % 11 %  0 % 0 % 32 % 

Negativ  0 % 100 %  89 % 100 % 100 % 68 % 

Putin - Privatperson 

Positiv 77 % 100 %  75 %  67 % 100 % 78 % 

Negativ 23 % 0 %  25 % 33 % 0 % 22 % 

Putin – Politiker 

Positiv 67 % 32 % 19 %  69 % 37 % 20 % 

Negativ 33 % 68 %  81 % 31 % 63 % 80 % 

Ryssland 

Positiv 8 % 11 %  20 %  11 % 11 % 12 % 

Negativ 92 % 89 % 80 % 89 % 89 % 88 % 

Sovjet 

Ja 30 % 56 %  25 %  63 % 77 % 14 % 

Nej 70 % 44 % 75 % 37 % 23 % 86 % 

 

 


